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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras que o setor competente da
municipalidade providencia a manutenção de reacender todas as faixas de
pedestre em torno das escolas do município em seus respectivos bairros.

JUSTIFICATIVA

Em virtude do retorno das aulas, para garantir a segurança das nossas crianças
e adolescentes, uma vez que a incidência de acidentes em faixa de pedestre tem
crescido em nosso município. Neste sentido, contamos com o apoio dos nobres
colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 27 de Agosto de 2021.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras Placas de Nomenclatura de vias e
Loqradouros Públicos. para o Bairro Barreira 1".

JUSTIFICATIVA

Uma das condiçÕes básicas para o exercício da cidadania e ter um endereço,
regularizado, oficializado e denominado para que assim, facilite à acessibilidade
de todos. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres colegas para
aprovação desta indicação.

Sala das SessÕes, em 27 de Agosto de 2021.
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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que apos análise e aprovação do plenário seja encaminhada
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras redutores de velocidades na rua
voluntários da Pátria Bairro: Renato Goncalves".

JUSTIFICATIVA

A necessidade da implantação de redutores, se faz relevante, em virtude da
imprudência dos motoristas ao adentra a referida rua em alta velocidade,
colocando em risco pedestres que nela trafegam. Nesse sentido, contamos com
o apoio dos nobres colegas para aprovação desta indicação.

Sala das Sessões, em 30 de Agosto de 2021.
ãu clo
)

:rtlêlá lvlunlclDal 0ê bar, -
Protqcorc * \lt\b /'ü0À"t
rn,-ilÀS-/-ü*àsUL.5§.

aLepL<-

a\^--t;ER
SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS

Vereador - PSD

Avenida Clériston Andrade, I .353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 361 I -9600 - Fone/Fax: (77) 36II-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br Ouvidoria: 0800-075-810 I


